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1. Ayurved:- Theory: આરોગ્ય સ ૂત્રો -૩૨, સંસ્કૃત – 5, આયુર્વેદના વર્વવિષ્ટ િબ્દોની સમજ, ઉષ:પાન,
ર્વામકુક્ષિ, વર્વરુધ્ધ આહાર, જઠરાગ્ગ્ન, અનુપાન, પ્રકૃવત, દદર્વાસ્ર્વપ્ન, રસાયન કમમ, નેત્રરિા, કેિ સુરિા,
ુ યામ ,ઔષધો અને તેના ફાયદા દંતરિા, યાદિગ્તત, ર્વધમમાન વપપ્પલી પ્રયોગ, ફાયદા. ષડ્ (છ) ઋતચ
૧૨, Tonsillitis મટાડર્વાનાં ઉપાયો, Stomatatis મટાડર્વાનાં ઉપાયો, Constipation મટાડર્વાનાં ઉપાયો,
Practicals:- અમ ૃત જ્યોવતમાં દસ ર્વષમમાં આયુર્વેદમાં કરાર્વેલા Practicals ના દ્રવ્યો અને તેના ફાયદા,
ઠંડાઈ,- સ્મવૃ ત ર્વધમક દૂ ધ, મેઘાર્વટી, Face pack, આમળા ડ્રાયફ્રુટ હલર્વો, કુલેર, કાળાતલનું કચ્ચદરયું
Objective questions will be asked from theory and practicals course
2. Cookery: 1) Raw Mango Pickle 2) Raw Mango squace 3) Black current seaniseed sharbat
4) Spinach pakoda + gram flour chutney 5) Jamboo sharbat + Beans salad. 6) Sabudana
Pattice + ground nut chutney 7) fresh corn pakoda + sweet , sour chutney 8) Dabeli +
Sukhadi 9) Vada Pav 10) Dry fruit chikki + vegetable pickle.
Theory: 1) Advantages of S.U.P.W

2) Rules and Regulations 3) Commonly used Utensils

( given in class) 4) Commonly used Ingredients. ( Meaning ) 5) Terms ( given in class)
6) Food preservatives. 7) Methods of cooking 8) Spices and its uses 9) Raw diet and health
10) Vegetables and fruits 11) Identification Exam will be taken with Ingredients and Utensils.
12) Objective and subjective questions will be asked from practical and theory course.
3. Music:- ગીત – સાત સ ૂરો ના સરનામે, ગીત – આપણાં મલકનાં મયાળં માનર્વી, સરસ્વતી પ્રાર્થના – હે
માં િારદા, કૃષ્ણગીત – આલાંલીલા ર્વાંસળીયા રે ર્વઢાવુ,ં તાલ – જપતાલ, वर्षागीत – बोले रे पपीहरा

पपीहरा, रषमधन
ु – रघुपति राघव राजा राम, रषस – नाम रे सबसे बडा िेरा नाम ,गीत – नीले गगन के
िले, प्रषर्ानष – अच्चि
ु म केशवम , जन गण मन, वंदे मािरम ् , झंडषगीत – ववजयी ववश्व, भजन – मैली
चषदर ओढ के कैसे, सफ
ु ी गीत –ख्वाजा मेरे ख्वाजा

Different type of Questions will be asked from above songs.

4. Drawing: 1) Musical Instrument 2) Letter writing 3) Village scene

4) Free hand

5) Free hand (lining work ) 6) Composition Drawing 7) Celebration of Holi
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